
Uchwała Nr 5/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 listopada 2018 roku 

 

w sprawie:   określenia zasad przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad 

stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, 

przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1668), w związku z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669), Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu 

odbywającym się w dniu 20 listopada 2018 r., postanawia uchwalić poniższe zasady przyjmowania na studia 

w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów 

międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok 

akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023: 

 

1) Kandydaci na studia będący laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego 

z przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin na studia lub wylicza się punktację na podstawie 

egzaminu maturalnego podczas rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

oraz 2022/2023 uzyskują maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia z tego egzaminu lub 

przedmiotu. Wydziałowa lub inna wskazana przez Rektora komisja rekrutacyjna może również, na 

wniosek jej przewodniczącego lub kandydata na studia, podjąć decyzję, iż kandydat na studia będący 

laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego uzyska maksymalną liczbę punktów 

możliwą do zdobycia z całego świadectwa dojrzałości/części teoretycznej egzaminów na studia lub 

dokumentu traktowanego jako równoważny ze świadectwem dojrzałości na podstawie przepisów 

odrębnych. 

2) Zasadę określoną w pkt 1 stosuje się również do laureatów konkursów międzynarodowych oraz 

ogólnopolskich, jeżeli uchwała ustalająca warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na dany rok nie 

stanowi inaczej. Kandydat na studia w AWF Warszawa będący laureatem konkursu międzynarodowego 

lub ogólnopolskiego otrzymuje z przedmiotu lub egzaminu, z którym bezpośrednio wiąże się tematyka 

danego konkursu, maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia z tego egzaminu lub przedmiotu. 

Wydziałowa lub inna wskazana przez Rektora komisja rekrutacyjna może również, na wniosek jej 

przewodniczącego lub kandydata na studia, podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym 

(np. z wyłączeniem egzaminów sprawnościowych) zwolnieniu danego laureata konkursu 

międzynarodowego lub ogólnopolskiego z postępowania rekrutacyjnego, decydując o jego przyjęciu na 

studia w AWF Warszawa z pominięciem wymagań stawianych innym kandydatom na studia.  

 

§ 2 

 

1. W zakresie rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021 uchyla się zapisy uchwały 

Nr 45/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

11 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w AWF Warszawa 

laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz 

ogólnopolskich, w tym organizowanych przez AWF Warszawa przy ubieganiu się o przyjęcie na studia 

w latach 2017-2020. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


